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FINA~SUTSK01TETS BETANKANDE nr 17 /1982-83 med 

anledning av ltl Mirjam Ohbergs m.fl. hemställ

ningsmotion till lanclskapsstyrelsen <ilJlgående ut

r€dning av förutsätt-ningarna·för att etablera en 

fiskerianstalt för forslming, produktutveckling 

och marlmadsföring. 

Land.stinget har inbegärt finansutskcittets utlåtande över nämnda motion. Ut

skottet, som vid ärendets ut.redning hört fiskeriintendenten Carl Storå, 

fiskerivår<lsinstruktören Börje Moljis, verkställande direktören Jerker 

Orjans och forskaren Christer Eriksson, får i anledning härav anföra 

följande. 

En förutsättning för att fiskenäringen i landskapet skall kunna utvecklas är 

att förädlingsgraden på de åländska fiskprodukterna höjs avsevärt. Såsom 

motionärerna påpekar förutsätter detta att produktutvecklingen och marknads

föringen av fiskproduktema kan intensifieras. I motionen pekas vidare på 

sådana reella problem som svårigheten att utveckla ny småskalig teknologi, 

organiseringen av det splittrade skärgårdsfisket, tillvaratagandet av fjäll-

.fisk, praktiS< forskning kring vattenbruk etc. 

Utskottet kan omfatta syftet med hemställningsmotionen. Majoriteten i utskottet 

(R.Carlson, E.Jansson och B.Sundback) har dock funnit det uteslutet att den 

föreslagna landskapsadministrerade fiskeanstalten skulle kunna gå i land merl 

de ovannämnda uppgifterna. Produktutveckling och marknadsföring bör ske i 

privat regi, med stöd av landskapsstyrelsen. Behov föreligger bl.a. för en 

exportombudsman. Den forskning som bedrivs jnom de i motionen nämrida OJ11rådl'ri.;1 
•, 

utfnrs i stort sett undantagslöst i stor skala och är mycket kostnadskrävande 

Det är inte ekonomiskt realistisk att denna utförs av landskapet. Laridskapsstvrc 1-
scn följeT i dag noggrnnt med den [orskning som sker på detta omrtldc och 
forskningsresultat kan på detta sätt även komma lUancl till godo. Vad gäl ler 

utvecklingen av fisket i skärgården vill majoriteten peka på skärgårds

kommunernas möjligheter att med landskaps stöd anställa näringsombudsmän för 

att skö!~ denna uppgift. 

En minoritet i utskotttet (R.Söderlund och T.Söderlund) ville bifalla motionen och 

att en arbetsgrupp bör tillsättas för att utreda denna fråga. 
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Med hänvisning till det ovan sagda får utskottet vördsamt föreslå 

att Landstinget med förkastande av hemställnings

motionens kläm bringar innehållet i hemställnings

mot 1 onens och het!~nk:indets motivering till bncl·

skapsstyrclscns kännedom. 

Mariehamn den 12 januari 1983. 

På finansutskottets vägnar: 

Rolf Carlson 

ordförande Dag Boman 

sekreterare 

NLirvarancle i utskottet: orclf. R.Carlson, v.ordf. R.8ödcrlund, ledamöt. 

E.Jansson, Slmdback och T.Söderllmd. 


